
          20-24/07/2021   5 μέρες / 4 διανυκτερεύσεις   

                          &    10-14/08/2021   5 μέρες / 4 διανυκτερεύσεις   

         Δώρο η εκδρομή στις 3 πόλεις Κοσπίκουα, Σέγκλια και Βιτοριόζα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ!    

Επη
ρεασμένη από διάφορους πολιτισμούς, η Μάλτα διαθέτει πολλά «πρόσωπα», αλλά μία και μοναδική ταυτότητα που δημιουργήθηκε 
μέσα από μια πλούσια ιστορία και αντανακλάται στα μεγαλιθικά μνημεία, τις μεσαιωνικές πόλεις, αλλά και τα παραδοσιακά χωριά 
της, όπου οι κάτοικοι δεν χάνουν ευκαιρία να διασκεδάσουν με κάθε αφορμή. Από τις βόρειο αφρικανικές και τις αραβικές επιρροές 
της, μέχρι την εμπνευσμένη από τη Σικελία κουζίνα της, η Μάλτα είναι ένας μικρόκοσμος της Μεσογείου. Λίγες ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν τόσο συμπυκνωμένη ιστορία, αρχιτεκτονική και τόσες όμορφες παραλίες, σε τόσο μικρή έκταση. 

1  η   μέρα   : Χανιά – Μάλτα - ξενάγηση στη Βαλέτα   
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Χανίων κι άφιξη στο αεροδρόμιο της Μάλτας. Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και ξεκινάμε για την
ξενάγηση της περίφημης πρωτεύουσας του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα., όπου η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια,
μιας και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της παλιάς πόλης.  Πρόκειται για μια μοναδική Καστρούπολη με
ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά.  Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα
στοιχεία  μιας  άλλης  εποχής,  θαυμάζοντας  τους  κήπους  Μπαράκα,  απ’  όπου θα  δούμε  την  πανοραμική  θέα  των  δύο  φυσικών
λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτιά μας . Διανυκτέρευση . 

2  η   μέρα   :      Μάλτα – εκδρομή στη Μεδίνα   
Μετά το πρωινό, αναχώρηση και άφιξη στο κέντρο του νησιού, με πρώτη επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στη Μόστα.
Ακολουθεί η μεταφορά σε εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού  Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την
επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Μεδίνα , που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο και είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα
του  νησιού.  Θα  δούμε  τον  Καθεδρικό  Ναό  των  Αγ.  Αποστόλων  Πέτρου  και  Παύλου  και  θα  περπατήσουμε  στα  πλακόστρωτα
μεσαιωνικά δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης. Ελεύθερος χρόνος, επιστροφή διανυκτέρευση.

ΜΑΛΤΑΜΑΛΤΑ



3  η   μέρα  :      Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο    Μετά το πρωινό, ξεκινούμε ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό
νησάκι  Γκόζο.  Το  δεύτερο  μεγαλύτερο  νησί  του  αρχιπελάγους  της  Μάλτας,  όπου  μεταφερόμαστε  στο  πορθμείο  και  από  εκεί
επιβιβαζόμαστε στο ferry boat . Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα
συναντήστε θα σας πείσουν σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσα του
Rabat,  με  το  περίφημο κάστρο,  την  παλιά  πόλη,  κατόπιν  θα  θαυμάσουμε ένα  μοναδικό  φυσικό  φαινόμενο <το παράθυρο στη
θάλασσα>,  την  σπηλιά  όπου κατοικούσε  η  νύμφη Καλυψώ.  Τέλος  θα καταλήξουμε  στο  χωριό  του  ΧLENDI   όπου μπορείτε  να
γευματίσετε (προαιρετικά) Επιστροφή το απόγευμα στη Μάλτα. Διανυκτέρευση.

4  η   μέρα   :   Μάλτα - εκδρομή στις 3 πόλεις Κοσπίκουα, Σέγκλια και Βιτοριόζα  
Μετά το πρωινό έχουμε ελεύθερο χρόνο .Συγκέντρωση και εκδρομή στο εμπορικό κέντρο της Σλήμα και τις 3 πόλεις Κοσπίκουα ,
Σέγκλια και Βιτοριόζα. Εκεί έγινε η μεγαλύτερη ναυμαχία ανάμεσα σε Μαλτέζους & Τούρκους. Η Βιτοριόζα ονομάστηκε έτσι μετά από

_____________________________________________________________________________________________________
τη δύσκολη νίκη των Μαλτέζων. Αξίζει να περπατήσει κανείς στις προβλήτες του λιμανιού που οι Ιωαννίτες Ιππότες ονόμασαν Σαιντ
Άντζελο. Τα καταπληκτικά κτίρια του 16ου αι. είναι διάσπαρτα σε όλες τις πόλεις, το παλάτι του ιεροεξεταστή όπου σήμερα στεγάζετε
το λαικό μουσείο και η καταπληκτική εκκλησία του Αγίου Λαυρεντίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5  η   μέρα   :   Μάλτα – Χανιά πτήση επιστροφής   
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για τα τελευταία ψώνια μας και αποχαιρετάμε την όμορφη Μάλτα , μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Αεροπορικά εισιτήρια  Χανιά– Μάλτα – Χανιά με απευθείας πτήση 
 4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο  4* με πρωινό
 Εκδρομές –Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
 Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας και τοπικός ελληνόφωνος

ξεναγός 
 Δώρο η εκδρομή στις 3 πόλεις Κοσπίκουα, Σέγκλια και Βιτοριόζα
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας 
 Φόροι ξενοδοχείων 
 ΦΠΑ
 Φόροι αεροδρομίου
 Βαλίτσα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
1. Είσοδοι σε μουσεία και αντίστοιχους χώρους ,οι τιμές αυτές μπορεί να

τροποποιηθούν .
      St John cathedral in Valetta – 15€ p/p, Malta 5D – 10€ p/p (διάρκεια 20 
λεπτά), Mdina cathedral – 10€ p/p
       St paul catacombs - 6€ p/p, inquisitor palace - 8€ p/p
2. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα που δίδονται κατά βούληση και δεν είναι

υποχρεωτικά 
Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο Γκόζο (  η     τιμή θα οριστικοποιηθεί  με βάση το συνολικό αριθμό των ατόμων  )  

* χωρίς γεύμα & ποτό & χωρίς το εισιτήριο του καραβιού το οποίο είναι 4,65ευρώ για τον ενήλικα 

ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ   625  €  
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ   180  €  

Η παραπάνω τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων και περιλαμβάνει τα παρακάτω δώρα: 
 1 μικρή αποσκευή άτω από το κάθισμα 40Χ20Χ25  
 1 βαλίτσα παραδοτέα 20 κιλών  
 Κρατημένη θέση σε συγκεκριμένες σειρές διαθέσιμες   



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
Για τις  μετακινήσεις μας χρειαζόμαστε ένα από τα παρακάτω:
Πιστοποιητικό εμβολιασμού ( 14 ημερών μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού) ή Αρνητικό PCR test 72ωρών
  ή Τέστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 ( rapit test )24 ωρών ή Self test 24 ωρών ή απόδειξη ανάρρωσης από τον 
COVID-19, που ισχύει δύο μήνες μετά το θετικό τέστ PCR ή Antigen έως 9 μήνες

ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές εταιρείες επί τόπου, και υπόχρεοι είναι
όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες ηλικίας άνω των 5 ετών. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ:
 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 
 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 250 ΕΥΡΩ 
 ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ
 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ


